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ВІД УКЛАДАЧІВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київсь-

кого національного економічного університету імені Вадима  
Гетьмана» присвячений відомому вченому у галузі фінансів, кан-
дидату економічних наук, професору, засновнику і першому заві-
дувачу кафедри фінансів підприємств (нині – кафедри корпоратив-
них фінансів і контролінгу) у 1989–2013 рр., заслуженому 
працівнику освіти України Анатолію Микитовичу Поддєрьогіну.  

Покажчик підготовлений з нагоди 80-річчя від дня народжен-
ня Анатолія Микитовича. Життєвий шлях і науково-педагогічну 
діяльність А. М. Поддєрьогіна розкрито у вступній статті, підго-
товленій кандидатом економічних наук, професором, деканом 
факультету фінансів Володимиром Кириловичем Хлівним. 

Окремо подано відомості про нагороди та відзнаки  
А. М. Поддєрьогіна. Також вміщено рецензії на п’яте видання 
підручника «Фінанси підприємств» та подяка колективу авто-
рів за підготовку підручника «Фінансовий менеджмент».  

Джерельною базою покажчика є монографії, підручники,  
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і  
періодичних видань. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 
 покажчик друкованих праць Анатолія Микитовича  

Поддєрьогіна; 
 наукова школа вченого; 
 література про життя та діяльність А. М. Поддєрьогіна. 
Покажчик містить 346 бібліографічних описів. Матеріал  

покажчика систематизований за видами опублікованих видань: 
монографії, підручники та навчальні посібники, статті з наукових 
збірників і періодичних видань та інше за прямою хронологією 
публікацій. 

Для зручності користування біобібліографічним виданням  
укладачами підготовлені допоміжні покажчики:  

 іменний покажчик; 
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 алфавітний покажчик назв праць А. М. Поддєрьогіна;  
 хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав 

участь А. М. Поддєрьогін. 
Покажчик складений за матеріалами фондів Наукової бібліо-

теки імені М. В. Довнар-Запольського, Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки Украї-
ни імені Ярослава Мудрого, Державної науково-технічної бібліо-
теки України та інших державних бібліотек, а також за матеріа-
лами, наданими автором. Більшість публікацій, що увійшли до 
покажчика, опрацьовано de visu. Бібліографічний опис усіх мате-
ріалів здійснено згідно з чинними державними стандартами, зок-
рема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографі-
чний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Додатком до покажчика є фотохроніки – світлини, які відо-
бражають життєвий шлях і наукову діяльність А. М. Поддєрьогіна. 

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів і ши-
роке коло читачів, які цікавляться розвитком економічної науки 
та освіти в Україні. Покажчик може бути корисним і як довідкове 
джерело. 

Висловлюємо щиру вдячність професору Анатолію Микитови-
чу Поддєрьогіну за плідну співпрацю і допомогу в підготовці біо-
бібліографічного покажчика. 
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КОРОТКИЙ НАРИС  
ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА  
АНАТОЛІЯ МИКИТОВИЧА ПОДДЄРЬОГІНА 

 
 

Пізнай свій край… себе, свій рід, свій нарід,  
свою землю – і ти побачиш свій шлях у життя. 

Григорій Сковорода 
 
 
 
Анатолій Микитович Поддєрьогін – вчений у галузі фінансів, 

кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник і 
відмінник освіти України. 

Народився 22 травня 1940 р. у м. Буринь, Буринського району 
Сумської області у сім’ї службовця. Батько Поддєрьогін Микита 
Григорович працював бухгалтером у Буринському цукровому 
кооперативі, служив у лавах Радянської Армії. За станом здо-
ров’я був демобілізований і помер у 1943 р. Мати Поддєрьогіна 
Олена самостійно виховала трьох дітей. Дві старші сестри, Віра й 
Олександра, з відзнакою закінчили Харківський фармацевтичний 
інститут. Дитинство Анатолія Микитовича припало на буремні 
роки Другої світової війни та важкі повоєнні роки відбудови кра-
їни, економічної кризи (Голодомору 1946–1947 рр.).  

Анатолій Поддєрьогін виріс і виховався на прикладі героїчної 
партизанської боротьби його земляків. У роки Великої Вітчизня-
ної війни на території Путивльського і Буринського районів були 
сформовані і активно діяли партизанські загони під керівництвом 
Сидора Ковпака.  

Навчався А. М. Поддєрьогін у Буринській середній школі № 1, 
де отримав глибокі знання та проявив організаторські здібності. 
Навчаючись у 9 та 10 класах, він обирався головою учнівського 
комітету школи, яку закінчив у 1959 р. зі срібною медаллю. 

Після закінчення школи Анатолій Микитович поїхав з рідного 
міста на навчання, але за кожної можливості з радістю поверта-
ється додому (у відпустку, на свята), зустрічається з земляками: 
вчителями, друзями, однокласниками. Такі зустрічі надихали  
його на подальшу творчу роботу та добрі справи. Як каже сам 
Анатолій Микитович: «Мій рідний край, рідна Буринщина – най-
краще місце на землі!». В Буринському краєзнавчому музеї є 
окрема експозиція, присвячена професору А. М. Поддєрьогіну. 
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Під час свого приїзду до рідного міста проводив роз’яс-
нювальну роботу серед учнів у рідній школі щодо підготовки фа-
хівців у КНЕУ. Київський національний економічний університет 
успішно закінчили понад 20 його земляків. 

У 1959 р. Анатолій Поддєрьогін вступив до Київського фінан-
сово-економічного інституту (нині – ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана») на  
фінансовий факультет, який закінчив з відзнакою в 1964 р.  

Велике враження справила на А. М. Поддєрьогіна та вплинула 
на його життєвий шлях інформація з історії Київського інституту 
народного господарства. У 1927–1930 рр. ректором Київського 
інституту народного господарства імені Є. Бош працював  
Никифор Миронович Миколенко (Ніколенко), який був земляком 
Анатолія Микитовича. У 1934 р. він був засуджений до 
ув’язнення, а в 1937 р. до вищої міри покарання. Це був період 
необґрунтованих репресій проти інтелігенції в Україні. 27 верес-
ня 1969 р. Н. М. Миколенко був реабілітований.  

Під час навчання в інституті протягом 10 місяців  
(1963–1964 рр.) А. М. Поддєрьогін проходив практику в Сумсь-
кому обласному фінансовому відділі, працюючи на посаді стар-
шого ревізора, де отримав навички практичної роботи. Успішне 
навчання в інституті він поєднував з активною суспільною робо-
тою – працював у складі профспілкового бюро фінансового фа-
культету. Обирався секретарем партійного бюро факультету, 
членом партійного комітету інституту. 

Направлення на роботу Анатолій Микитович отримав до  
Київського інституту народного господарства, де почав працюва-
ти на кафедрі фінансів спочатку стажистом, а згодом – асистен-
том і старшим викладачем. У 1967–1969 рр. навчався в аспіран-
турі, а в 1970 р. захистив кандидатську дисертацію зі 
спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит». У 1976 р. був 
керівником практики студентів фінансово-економічного факуль-
тету КНЕУ, яка проходила у Будапештському університеті еко-
номіки. З 1976 р. працює доцентом кафедри фінансів, з 1998 р. – 
професор кафедри фінансів підприємств і страхової справи. 

У 1982–1989 рр. А. М. Поддєрьогін обіймав посаду декана фі-
нансово-економічного факультету університету. У своїй роботі 
Анатолій Микитович надихався досвідом професорів 
В. Є. Власенка та В. М. Федоренка, які були фундаторами фінан-
сового факультету та очолювали його у попередні роки.  

Анатолій Микитович – засновник і перший завідувач кафедри 
фінансів підприємств КНЕУ (нині – кафедра корпоративних фі-
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нансів і контролінгу). Цю посаду він обіймав протягом 24 років 
(1989–2013 рр.). 

Під час науково-педагогічної діяльності Анатолій Микитович 
постійно підвищував рівень своєї кваліфікації та актуалізовував 
свої знання. У серпні 1995 р. він стажувався в Інституті Світово-
го банку у м. Вашингтоні (США). У листопаді 1995 р. – вивчав 
досвід підготовки студентів у Пекінському інституті економіки і 
фінансів (КНР), виступав з лекціями. У 1996 р. проходив стажу-
вання в м. Бірмінгем (Англія) за програмою Української фінансо-
во-банківської школи. У 1998 р. Анатолій Микитович був у від-
рядженні в м. Едінбург (Шотландія), де знайомився з роботою 
банківської системи Шотландії, обмінювався досвідом роботи з 
колегами. Також були відрядження до Словаччини, Угорщини, 
Болгарії, Польщі. Анатолій Микитович обмінювався досвідом 
роботи з іноземними колегами, брав участь у наукових конфере-
нціях, проходив стажування. 

A. M. Поддєрьогін є відомим в Україні вченим у галузі фінан-
сів. Ним підготовлено понад 200 праць наукового та навчально-
методичного характеру, які відзначаються актуальністю, змістов-
ністю та високим фаховим рівнем. 

На думку фахівців, Анатолій Микитович є фундатором дис-
ципліни «Фінанси підприємств» в Україні. Під його науково-
методичним керівництвом і безпосередньою участю були підго-
товлені фундаментальні підручники з грифом Міністерства осві-
ти і науки України «Фінанси підприємств» і «Фінансовий мене-
джмент», за якими навчаються тисячі студентів багатьох вищих 
навчальних закладів України. Підручник «Фінанси підприємств» 
протягом 1998–2013 рр. перевидавався 8 разів. 

Крім того, під керівництвом Анатолія Микитовича були роз-
роблені фундаментальні навчальні програми за дисциплінами 
«Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», які викорис-
товуються у більшості вищих навчальних закладів України еко-
номічного напряму.  

Професор А. М. Поддєрьогін протягом багатьох років був  
науковим керівником магістерської програми «Фінансовий мене-
джмент у сфері бізнесу», яка завжди користується значним попитом 
у студентів. За вказаною магістерською програмою розроблені 
навчальні плани й навчально-методичне забезпечення. Було під-
готовлено навчальний посібник і практикум за дисципліною 
«Оподаткування суб’єктів підприємництва». 

А. М. Поддєрьогін зробив вагомий внесок у підготовку та ате-
стацію науково-педагогічних кадрів. За його активною участю на 
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кафедрі проводилася ефективна наукова робота викладачів і сту-
дентів. Під його керівництвом підготували і захистили кандидат-
ські дисертації 11 аспірантів кафедри. 

Упродовж 20 років (1996–2016 рр.) професор А. М. Поддєрьогін 
обирався членом Спеціалізованої Вченої ради КНЕУ по захисту 
докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями  
«Фінанси, грошовий обіг і кредит» та «Бухгалтерський облік і 
аудит». Працював вченим секретарем вказаної ради. 

Важливим періодом у професійній діяльності професора 
А. М. Поддєрьогіна були 1993–2015 рр., коли він працював голо-
вою підкомісії «Фінанси і кредит» та обирався членом президії 
Науково-методичної комісії з економіки і підприємства Мініс-
терства освіти і науки України. Він брав участь у розробці стан-
дартів освіти, навчальних планів підготовки молодших спеціаліс-
тів, бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа і страхування».  

Як голова підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-методичної 
комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки 
України Анатолій Микитович Поддєрьогін очолював робочі ко-
місії та брав безпосередню участь в ліцензуванні та акредитації 
понад 15 навчальних закладів України. При ліцензуванні та акре-
дитації навчальних закладів членами робочих комісій і безпосе-
редньо професором А. М. Поддєрьогіним надавалася допомога 
щодо підготовки навчально-методичного забезпечення навчаль-
ного процесу.  

Значний обсяг роботи виконаний А. М. Поддєрьогіним разом з 
Республіканським Будинком економічної і науково-технічної 
пропаганди (РБЕНТП) і товариством «Знання» України.  
В 1974–1998 рр. було проведено понад 20 конференцій і семіна-
рів з фінансових проблем діяльності підприємств. Доповідачами 
на вказаних конференціях і семінарах виступали викладачі КНЕУ 
та інших вузів, науковці, практики. Науковим керівником цих за-
ходів був А. М. Поддєрьогін.  

За активну роботу професор А. М. Поддєрьогін неодноразово 
нагороджувався грамотами товариства «Знання». 

Анатолій Микитович – провідний фахівець у галузі фінансів 
підприємств, його неодноразово залучали до роботи в комісіях 
Верховної Ради України з розробки Державного бюджету. 

Найбільшою цінністю у житті Анатолія Микитовича є його 
родина – дружина Атаманчук Ніна Михайлівна, яка закінчила 
КНЕУ за спеціальністю «Статистика», захистила кандидатську 
дисертацію. Анатолій Микитович і Ніна Михайлівна виховали 
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двох синів: Андрій і Олександр Поддєрьогіни успішно закінчили 
Київський національний економічний університет і працюють 
провідними фахівцями в Українських банках. 

Анатолій Микитович Поддєрьогін працює в КНЕУ понад 
55  років. Він вдячний долі за можливість працювати разом з ві-
домими вченими і фахівцями, мудрими керівниками. За цей  
період університет очолювали: Кривень Павло Васильович,  
Куценко Степан Петрович, Андрєєв Леонтій Георгійович,  
Пахомов Юрій Миколайович, Павленко Анатолій Федорович, 
Лук’яненко Дмитро Григорович (працює ректором з 2017 р.).  
Наукова громадськість України та співробітники університету, 
зокрема, високо цінують роботу А. М. Поддєрьогіна, знають  
його як висококваліфікованого, вимогливого, справедливого ке-
рівника, цікаву та інтелігентну людину. 

 
Хлівний Володимир Кирилович, 

декан факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

кандидат економічних наук, професор 
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НАУКОВА ОЦІНКА ПІДРУЧНИКІВ  
А. М. ПОДДЄРЬОГІНА 

 
 

Рецензія на підручник «Фінанси підприємств»1 
 

Сьогодні особливої актуальності та практичного значення на-
буває вивчення фінансів підприємств усіх форм власності. «Фі-
нанси підприємств» входить до складу фундаментальних дисци-
плін при підготовці фахівців з напряму «Економіка і 
підприємництво». Останніми роками вивчення вказаної дисцип-
ліни у вищих навчальних закладах України забезпечувалось під-
ручником «Фінанси підприємств», який підготовлено колективом 
авторів під керівництвом професора A. M. Поддєрьогіна. Про ви-
сокий рівень підручника свідчить уже те, що протягом  
1998–2002 pp. вийшло в світ чотири його видання. 

Однак за останні два роки відбулися суттєві зміни в економіч-
ному житті України, які відповідно вплинули на фінанси базової 
ланки економіки. Зокрема, впровадження нового порядку скла-
дання фінансової звітності підприємств, що передбачено П(С)БО, 
змінило підходи до визначення фінансових результатів підпри-
ємств, оцінки їх фінансового стану, планування тощо. Необхід-
ність врахування цих змін при вивченні дисципліни «Фінанси під-
приємств» зумовила потребу в оновленні вказаного підручника.  

Слід зазначити, що структура підготовленого п’ятого видання 
підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємств», затвердженої Міністерством освіти  
і науки України для студентів економічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.  

При підготовці цього видання були використані попередні ви-
дання підручника, апропобовані в процесі викладання дисциплі-
ни «Фінанси підприємств». Взято до уваги також досвід, набутий 
викладачами у період стажування у вищих навчальних закладах 
зарубіжних країн, і матеріали наукових досліджень з питань фі-
нансів підприємств. Авторами враховано зміни у фінансовому 
законодавстві України, які відбулися з часу підготовки поперед-
ніх видань підручника. 

                       
1 Чумаченко М. [Рецензія]. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 3. С. 62–63. 

Рец. на кн.: Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, 
Л. Д. Буряк та ін. ; керівник кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 5-те вид., пере-
роб. та допов. Київ : КНЕУ, 2004. 546 с. 
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Підручник складається з одинадцяти розділів. Обсяг і зміст 
підручника дають змогу розглядати його як фундаментальну 
працю в галузі фінансів підприємств. Підручник містить елемен-
ти наукового дослідження. 

Логічною є структура побудови підручника. Розділи побудо-
вані за принципом сегментації окремих питань фінансів підпри-
ємств, які поєднані єдиним змістом, але певною мірою зберіга-
ють свою автономність. Така побудова дає можливість читачам 
сформувати чітке уявлення щодо кола питань, які вивчаються в 
дисципліні «Фінанси підприємств». Підручник добре ілюстрова-
ний. Кращому засвоєнню матеріалу сприяють структурно-логічні 
схеми, рисунки, цифрові дані, приклади і розрахунки, які широко 
представлені у підручнику. 

Розділ 1 «Основи фінансів підприємств» є логічним початком 
підручника, оскільки розкриває теоретичні питання та загальні ос-
нови організації фінансів підприємств. Цей розділ доопрацьований, 
що підвищило теоретичний рівень підручника в цілому. 

Розділ 2 «Грошові розрахунки підприємств» включає пи-
тання грошового обороту та системи розрахунків на підприємст-
ві, форми безготівкових розрахунків і платіжні документи, касові 
операції й організація контролю за додержанням касової дисцип-
ліни, наслідки порушення та способи зміцнення платіжної дис-
ципліни. 

Розділ 3 «Грошові надходження підприємств» і розділ 4 
«Формування і розподіл прибутку» зазнали принципових змін. 
В них відповідно розкриваються питання грошових надходжень 
підприємства та формування і розподіл прибутку. Зміни в основ-
ному зумовлені переходом вітчизняних суб’єктів господарюван-
ня на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 
що враховують відповідні міжнародні стандарти. Тут на високо-
му рівні висвітлено нові підходи до визначення прибутку та ін-
ших показників діяльності підприємств. 

Розділ 5 «Оподаткування підприємств» приділяє значну 
увагу аналізу оподаткування, регулюючій функції податків, їх 
впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господа-
рювання. Розділ суттєво доопрацьовано з врахуванням змін у по-
датковому законодавстві. В ньому висвітлено зміни в оподатку-
ванні суб’єктів малого підприємництва, сільськогосподарських 
товаровиробників, в оподаткуванні прибутку, визначенні місце-
вих податків і зборів. 

Розділ 6 «Оборотні кошти та їх організація на підприємст-
ві» присвячений питанням сутності та основ організації оборот-
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них коштів на підприємстві. Він висвітлює порядок визначення 
потреби та джерела формування оборотних коштів, а також пока-
зники їх використання. 

Розділ 7 «Кредитування підприємств» розкриває з ураху-
ванням існуючих тенденцій розвиток кредитних відносин. Авто-
рам вдалося подати цей матеріал з позиції підприємств, отриму-
вачів кредитів. У доопрацьованому розділі висвітлено важливе 
питання надання кредитних ліній підприємствам міжнародними 
фінансово-кредитними інститутами через уповноважені банки 
України.  

Розділ 8 «Фінансове забезпечення відтворення основних 
засобів» розглядає питання фінансового забезпечення відтворен-
ня основних засобів. Особливу увагу приділено поглибленому 
аналізу механізму нарахування амортизації. 

Розділ 9 «Оцінка фінансового стану підприємств» і розділ 
10 «Фінансове планування на підприємствах» також зазнали 
суттєвих змін. Вони присвячені оцінці фінансового стану підпри-
ємства та фінансовому плануванню. Зміни зумовлені передусім 
зміною структури балансу, звіту про фінансові результати та ін-
ших форм звітності, що впроваджені національними положення-
ми (стандартами) бухгалтерського обліку, а також новими підхо-
дами до фінансового планування. Оскільки оцінка фінансового 
стану ґрунтується переважно на аналізі звітності, стандартизація 
останньої веде до стандартизації аналізу фінансового стану. Саме 
в цьому і полягають основні зміни, внесені у цей розділ. 

Розділ 10 «Фінансове планування на підприємствах» розк-
риває зміст і значення оперативного фінансового плану, а також 
бюджетування в системі оперативного фінансового планування. 

Розділ 11 «Фінансова санація та банкрутство підпри-
ємств» розглядає питання банкрутства та фінансової санації 
суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, харак-
теризує суть санації, порядок її проведення, економіко-правові 
аспекти санації та банкрутства підприємств, а також фінансові 
джерела оздоровлення.  

Позитивною особливістю рецензованого підручника є те, що 
для зручності користування та з метою кращого засвоєння мате-
ріалу до кожного розділу подані ключові слова. Суттєвими ново-
введеннями є також глосарій основних понять і термінів, які 
вживаються в підручнику, а також питання для самоперевірки за-
своєного матеріалу. 

Підручник підготовлено державною мовою, якою повинно ве-
стися викладання фінансових дисциплін у вищих навчальних за-
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кладах. Підвищився теоретичний рівень викладання матеріалу. 
Ліквідовано низку редакційних недоліків.  

У цілому позитивно оцінюючи п’яте видання підручника, слід 
висловити деякі зауваження та побажання.  

У розділі 6 слід було б виділити в окремий параграф питання 
контролю за дебіторською заборгованістю, оскільки вона має 
значну питому вагу в загальній сумі оборотних коштів підпри-
ємств, а в розділі 8 – «Методи фінансування капітальних вкла-
день».  

Перелічені зауваження не є принциповими і, звичайно, суттє-
во не впливають на якість рецензованого підручника.  

Варто зазначити, що загалом за обсягом та якістю опрацюван-
ня теоретичних і практичних питань фінансів підприємств рецен-
зований підручник є значним явищем у вітчизняній навчальній 
літературі. Він відповідає потребам багатьох категорій користу-
вачів: студентів, аспірантів, працівників фінансових, облікових та 
інших служб підприємств, бізнесменів. 

Микола Чумаченко, 
доктор економічних наук, 

професор, академік НАН України 
 
 

П’яте видання підручника «Фінанси підприємств»2 
 

За умов ринкових перетворень в Україні одним із важливих 
чинників економічного зростання є зміцнення фінансів підпри-
ємств, яке багато в чому залежить від знань і вміння фахівців з 
фінансів, що працюють на підприємствах різних сфер діяльності, 
форм власності та організації виробництва. Перед ними постають 
завдання: зміцнення фінансового стану суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, забезпечення їхньої прибутковості, зниження по-
даткового навантаження, забезпечення фінансовими ресурсами 
поточної та інвестиційної діяльності, підвищення ефективності 
кредитування підприємств і вдосконалення фінансового плану-
вання, запобігання банкрутству підприємств та проведення  
їхнього фінансового оздоровлення. Для успішного вирішення цих 
та інших завдань необхідно оволодіти знаннями в усіх сферах фі-

                       
2  Крупка М. І., Алексєєв А. В. П’яте видання підручника «Фінанси підпри-

ємств». Фінанси України. 2005. № 5. С. 155–156. Рец. на кн.: Фінанси підприємств : 
підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; керівник кол. авт. і 
наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 5-те вид., перероб. та допов. Київ : КНЕУ, 2004. 546 с. 
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нансової діяльності підприємств відповідно до чинного законо-
давства і створити умови для повного й раціонального викорис-
тання усіх наявних ресурсів.  

Підготовлене авторським колективом п’яте видання підруч-
ника «Фінанси підприємств» за своїм змістом, широтою охопле-
них питань, повнотою і доступним викладом матеріалу та мірою 
його оновлення згідно з вимогами сьогодення, безумовно, заслу-
говує на високу оцінку. У ньому враховано останні зміни законо-
давства, удосконалено викладення змісту навчально-методичного 
матеріалу. 

Підручник докладно презентує читачеві цілісну й логічно завер-
шену сукупність методологічних і практичних аспектів організації 
фінансів підприємства в умовах ринкової економіки, адекватно вра-
ховуючи специфіку вітчизняного економічного середовища. Підру-
чник містить 11 розділів, кожний з яких є окремим і водночас ціліс-
ним елементом організації фінансів підприємства. Авторському 
колективові вдалося забезпечити нерозривність подання матеріалів 
та логічний зв’язок між усіма розділами підручника. Такий підхід 
авторів сприяє максимально повному вивченню фінансово-
господарської діяльності підприємства. 

У рецензованому підручнику розкрито сутність і функції фі-
нансів підприємств, основи організації та зміст фінансової робо-
ти, форми й методи грошових розрахунків і контролю за дотри-
манням платіжної дисципліни. Виклад питань, пов’язаних із 
грошовими потоками, формуванням і розподілом прибутку, ґрун-
тується на методологічних засадах національних стандартів бух-
галтерського обліку та звітності відповідно до вимог міжнарод-
них стандартів. Слід наголосити, що, розглядаючи оподаткування 
підприємств, автори не обмежуються характеристикою системи 
податків і порядку їх стягнення, а розкривають роль податків як 
засобу регулювання діяльності підприємства, механізму їхнього 
впливу на фінансово-господарську діяльність і фінансовий стан 
платників, специфіку оподаткування суб’єктів малого підприєм-
ництва та напрями вдосконалення прямого й непрямого оподат-
кування підприємств.  

Кредитування підприємств розкрито з огляду на кругообіг  
їхніх коштів. Розглянуто банківське та небанківське кредитуван-
ня, запозичення коштів малими підприємствами, кредитування 
експортної діяльності вітчизняних підприємств і кредитування за 
рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів. 

Фінансове планування на підприємстві розглядається в підру-
чнику залежно від його термінів та особливостей (стратегічне, 
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поточне, оперативне), методів формування відповідних показни-
ків з детальним розкриттям засад бюджетування та контролінгу. 

Систематизоване викладення методів оцінки фінансового ста-
ну підприємства логічно продовжується розглядом шляхів оздо-
ровлення.  

У підручнику широко використано ілюстративний матеріал 
структурно-логічних схем, рисунків, таблиць, велику кількість 
прикладів визначення відповідних показників, що полегшує опа-
нування матеріалу та підвищує його практичне значення. У ньо-
му враховано інформаційне забезпечення оцінки фінансового 
стану підприємства та економіко-правові чинники санації й банк-
рутства суб’єктів підприємництва. Важливим нововведенням у 
підручнику є глосарій основних питань і термінів, а також питан-
ня для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу. 

У рецензії не ставилась мета пошуку недоліків, тим паче, що 
підручник відповідає типовій програмі з навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємств». Воднораз воліємо висловити деякі поба-
жання. 

По-перше, при розгляді фінансової стратегії підприємства до-
цільно було б розширити перелік чинників, що визначають фі-
нансові результати його діяльності у перспективі, та навести 
приклади розрахунків відповідних показників з урахуванням  
тенденцій зміни цін та ринкової кон’юнктури. 

По-друге практичне засвоєння матеріалу важливого розділу 
«Оцінка фінансового стану підприємства» можна було б поліп-
шити, якби в ньому навести реальний баланс підприємства на  
відповідну дату і на його прикладі показати, як визначаються 
економічні ресурси підприємства у фактичних і порівнянних цінах. 

Загалом слід зазначити, що за обсягом та якістю опрацювання 
питань фінансів підприємств рецензований підручник є значним 
явищем у вітчизняній навчальній літературі. Він має досить ви-
сокий теоретичний рівень та одночасно практичну спрямова-
ність. Підручник цілком відповідає вимогам програми з навчаль-
ної дисципліни «Фінанси підприємств», потребам багатьох 
категорій користувачів: студентів, магістрів, аспірантів, праців-
ників фінансово-економічних служб підприємств, бізнесменів. 

 
Крупка М. І., 

доктор економічних наук, 
Алексєєв A. B., 

доктор економічних наук 
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ПОДЯКА 
колективу авторів за підготовку підручника 

 «Фінансовий менеджмент» (керівник колективу  
авторів і науковий редактор – професор  

Поддєрьогін А. М.) 
 
 

Видання сучасних підручників з фінансової науки має надзви-
чайно важливе значення для підготовки висококваліфікованих 
фахівців. Колектив викладачів ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» підготував ве-
лику кількість сучасних підручників і навчальних посібників з 
фінансової науки, які використовуються у багатьох навчальних 
закладах України.  

Без сумніву, важливою подією в науковому житті України бу-
ла підготовка другого видання підручника «Фінансовий менедж-
мент» колективом викладачів кафедри корпоративних фінансів і 
контролінгу під керівництвом професора А. М. Поддєрьогіна. 

Перше видання вказаного підручника побачило світ у 2005 р. 
та було присвячене 100-річчю ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2015 р. був 
підготовлений в електронному і паперовому варіантах навчаль-
ний посібник «Фінансовий менеджмент : практикум» за загаль-
ною редакцією А. М. Поддєрьогіна. У 2017 р. колектив авторів 
підготував і опублікував удосконалений варіант підручника «Фі-
нансовий менеджмент», врахувавши досвід підготовки першого 
видання посібника та зосередивши увагу на підвищенні науково-
теоретичного рівня видання. 

Підручник «Фінансовий менеджмент» підготовлений відпові-
дно до навчальної програми дисципліни «Фінансовий менедж-
мент». У ньому висвітлено практичний досвід вітчизняних та 
іноземних суб’єктів господарювання з фінансового управління. 
Автори підручника знайшли оптимальний компроміс між висвіт-
ленням теоретичних та практичних аспектів організації фінансо-
вого менеджменту та підготували підручник, який є корисним і 
студентам, і фінансистам-практикам та надає їм теоретичне під- 
ґрунтя для більш ефективної реалізації їх практичного досвіду. 
Доступна та проста мова викладення складних проблем фінансо-
вого управління підприємством дає змогу ознайомитися із новіт-
німи тенденціями у фінансовому менеджменті усім зацікавленим 
особам. 
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Кожний розділ підручника включає: перелік знань і вмінь, які 
має опанувати студент після вивчення дисципліни, резюме щодо 
змісту розділу, основні терміни та їх визначення, питання для са-
моконтролю, список рекомендованої літератури для поглиблено-
го вивчення.  

До підручника в цілому додано: глосарій; об’ємний список лі-
тератури: законодавчі і нормативні документи, фундаментальні 
підручники, монографії вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Студенти і викладачі вдячні колективу авторів-викладачів ка-
федри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
за підготовку другого видання підручника «Фінансовий менедж-
мент», а також підготовку навчально-методичного забезпечення 
для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент». 

 
Боронос Володимир Миколайович, 

завідувач кафедри фінансів і  
підприємництва Сумського державного університету, 

доктор економічних наук, професор 
Глущенко Віктор Володимирович, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та  
страхування Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор 
Дема Дмитро Іванович,  

завідувач кафедри фінансів і кредиту  
Житомирського національного агроекологічного університету, 

кандидат економічних наук, професор 
Крупка Михайло Іванович, 

завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і  
кредиту Львівського національного університету  

імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор 
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 
 

МЕДАЛЬ «За трудовое отличие» – 1986 р. 
ПОЧЕСНА ГРАМОТА – 1988 р. 
МЕДАЛЬ «Ветеран труда» – 1990 р.  
ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства освіти України – 1996 р.  
ПОДЯКА Кабінету Міністрів України – 2001 р. 
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ Міністерства освіти і науки України  

«Заслужений працівник Київського національного економіч-
ного університету» – 2001 р.  

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «Заслужений працівник освіти України» 
присвоєно Указом Президента України – 2006 р. 

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України «Відмінник освіти України» – 2011 р. 

 
 

НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
 

1970 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук 
1976 р. – вчене звання доцента кафедри фінансів 
1998 р. – вчене звання професора кафедри фінансів підприємств і 

страхової справи 
 
 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1993–2015 рр. – голова підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-
методичної комісії з економіки і підприємництва Міністер-
ства освіти і науки України 

1993–2015 рр. – член президії Науково-методичної комісії з еко-
номіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України 

1996–2016 рр. – член Спеціалізованої Вченої ради КНЕУ по за-
хисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціаль-
ністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 
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Шановний Анатолію Микитовичу! 
Сердечно вітаю Вас зі славним ювілеєм — 70 річчям  

від дня народження! 
 
Понад чотири десятиліття Вашої науково-педагогічної діяль-

ності пройшли в Національному економічному університеті.  
Ваша багатолітня праця, весь Ваш життєвий шлях є зразковим 
прикладом відданості справі та високого професіоналізму. Очо-
ливши кафедру фінансів підприємств, Ви багато і плідно працює-
те, щоб вона стала однією з провідних в Університеті. 

Великої поваги заслуговує все, що Ви зробили для розвитку 
університету, перетворення його у сучасний навчальний заклад 
європейського зразка. 

Ваші здобутки отримали визнання на високому державному 
рівні: за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфі-
кованих фахівців, багаторічну плідну наукову та педагогічну дія-
льність Президентом України Вам присвоєно почесне звання За-
служений працівник освіти України. 

Глибока професійна культура, високий інтелект, велике пра-
целюбство, товариськість і людяність – це ті риси, які здобули 
Вам авторитет серед керівництва університету, колег, фахівців, 
студентів та всіх, хто Вас знає. 

В цей радісний день бажаю Вам міцного здоров’я, великого 
особистого щастя, творчої наснаги, здійснення усіх світлих мрій 
та задумів, подальших звершень в ім’я процвітання нашого Наці-
онального економічного університету, на благо Українського на-
роду, на благо Української Держави! 

 
З повагою, 
Ректор                                                       А. Ф. Павленко 
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Дорогой Анатолий Никитич! 
 
В честь Вашего юбилея позвольте выразить Вам безгранич-

ную признательность за Ваш вклад в развитие системы образова-
ния в Украине, за Ваши прекрасные человеческие качества: муд-
рость, отзывчивость, душевную щедрость. Есть люди, к которым 
тянутся коллеги и ученики, рядом с которыми хорошо и надежно. 
Вы сплотили вокруг себя единомышленников. Благодаря Вам 
подкомиссия «Финансы и кредит» НМК МОНУ является самой 
работоспособной, сплоченной, творческой. За долгие годы обще-
ния мы стали не только коллегами, но и друзьями. 

Так пусть же всегда рядом с Вами будут преданные люди, по-
нимающие Вас с полуслова и готовые прийти на помощь! В Ваш 
день рождения от всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
чтобы в жизни не было ненужных тревог и проблем, а все заботы 
были только в радость! 

Искренне желаем, чтобы Вы оставались таким же светлым че-
ловеком, а жизнь Ваша день ото дня преподносила приятные 
сюрпризы, продолжали радовать успехами дети, окружали чут-
костью и заботой жена и внуки, разделяли с Вами будни и празд-
ники верные друзья. 

Желаем Вам дальнейших успехов в научной и педагогической 
деятельности, творческого вдохновения и долгих-долгих лет 
жизни!!! 

 
Члены подкомиссии  

«Финансы и кредит»  
НМК МОНУ 
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ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ 
АНАТОЛІЯ МИКИТОВИЧА ПОДДЄРЬОГІНА 

 
 

Автореферат дисертації 
 
1. Повышение рентабельности и экономическое стимули-

рование в плодоовощной консервной промышленности (на 
материалах предприятий Укрглавконсерва) : автореф. дис. … 
канд. экон. наук : 599 / Поддерегин А. Н. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва 
им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1970. – 25 с. 

 
 

Монографії  
 

2. Финансово-кредитные рычаги интенсификации : [моно-
графия] / М. И. Савлук, А. Н. Поддерегин, А. Н. Мороз. – Киев : 
Техніка, 1987. – 152 с. – (Работникам промышленности о новом 
хозяйственном механизме). 

3. Фінансова стійкість підприємств у економіці України : 
монографія / А. М. Поддєрьогін, Л. Ю. Наумова ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 184 с. : іл., табл. – 
(До 105-річчя Київського національного економічного універси-
тету імені Вадима Гетьмана). 

4. Інновації у фінансовій сфері : монографія / [В. М. Опарін, 
Т. В. Паєнтко, А. М. Поддєрьогін та ін.] ; за заг. ред. В. М. Опарі-
на ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана», Ін-т фінанс.-інновац. дослідж. – Київ : 
КНЕУ, 2013. – 444 с. : іл., табл. 

5. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
промислових підприємств : монографія / А. М. Поддєрьогін, 
Н. А. Марченко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т 
економіки і упр. – Чернігів : Десна, 2013. – 287 с. : іл., табл. 

6. Фінансування інноваційного розвитку харчової проми-
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ды  69 
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прибутку  151 
Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення 
об’єкта оподаткування  145 
Управление производством и фонд материального поощрения  
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